Una nit molt especial

Són les 11 de la nit i demà és Diumenge de Pasqua. Ens anem reunint davant de l’església, que és a les fosques. Hi ha una
foguera encesa a la porta i el sacerdot encén amb aquest foc el gran ciri pasqual, que té escrita la xifra d’aquest any.
La nit será clara com el dia, la nit
il·luminada pel meu goig.

El ciri pasqual encès es col·loca en un lloc destacat de
l’església i rep el fum perfumat de l’encens. Mentrestant,
es proclama el pregó o anunci de la Pasqua.
Santifiqueu aquesta aigua creada per
vós, perquè els que hi siguin batejats
reneixin a la Vida de fills de Déu.

Ara el centre de la celebració és a la pila baptismal. Primerament es beneeix l’aigua del Baptisme.
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Moisès va estendre la mà sobre el
mar i el Senyor va fer retirar-se les
aigües amb un fort vent de l’est que
va bufar tota la nit…

És la celebració en què escoltem més lectures bíbliques:
és un repàs de la història d’amor de Déu amb el seu poble.
Entre les lectures, cantem diversos salms.
Jo et batejo en el nom del Pare
i del Fill i de l’Esperit Sant.

Diversos joves i adults que no estaven batejats han demanat rebre el Baptisme en la nit de Pasqua, després de
preparar-se durant mesos, al costat dels seus padrins.

Llum de Crist.

De la flama del ciri anem encenent tots la nostra candela. A poc a poc se’ns va il·luminant el rostre.

Ning, nang!

Al·leluia, al·leluia!

Donem gràcies a Déu.

Entrem a l’església, que és a les fosques, en processó
darrere del ciri pasqual i amb les candeles enceses. El
sacerdot s’atura tres vegades per entonar Llum de Crist.

No tingueu por, ja sé que
busqueu Jesús el crucificat. No
és aquí: ha ressuscitat!

Abans d’escoltar l’Evangeli de la Resurrecció de Jesús, cantem el Glòria, es guarneix l’altar amb flors, sonen les campanes, s’encenen tots els llums i cantem l’Al·leluia, que feia setmanes que no cantàvem. En l’Evangeli escoltem el que
van descobrir les dones i els apòstols aquella matinada de diumenge: Jesús ha ressuscitat!
Vessaré sobre vosaltres una
aigua pura que us purificarà.

Al final del ritu del Baptisme, som tots els qui rebem
l’aspersió de l’aigua als nostres caps, recordant i renovant el nostre propi Baptisme.

El Cos i la Sang
de Crist.

Després continua la missa, que avui és més solemne,
amb molts cants. A l’hora de combregar, rebem les
dues espècies, el pa i el vi consagrats.
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